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VOĽNÝ POHYB PRACOVNÍKOV

Jednou zo štyroch slobôd občanov EÚ je voľný pohyb pracovníkov. Zahŕňa práva
pracovníkov na pohyb a pobyt, právo rodinných príslušníkov na vstup a pobyt a právo
pracovať v inom členskom štáte, ako aj právo na rovnaké zaobchádzanie ako so štátnymi
príslušníkmi tohto členského štátu. V niektorých krajinách sa uplatňujú obmedzenia pre
občanov pochádzajúcich z nových členských štátov. Pravidlá pre prístup k dávkam sociálneho
zabezpečenia v súčasnosti stanovuje predovšetkým judikatúra Súdneho dvora.

PRÁVNY ZÁKLAD

Článok 3 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ); článok 4 ods. 2 písm. a) a články 20, 26, 45
– 48 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).
Smernica 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať
a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov; nariadenie (EÚ) č. 492/2011 o slobode pohybu
pracovníkov v rámci Únie; nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho
zabezpečenia a jeho vykonávacie nariadenie (ES) 987/2009.
Judikatúra Súdneho dvora (SD) Európskej únie.

CIELE

Jednou z hlavných zásad EÚ je voľný pohyb pracovníkov. Ustanovuje sa v článku 45
ZFEÚ a je základným právom pracovníkov. Znamená odstránenie akejkoľvek diskriminácie
medzi pracovníkmi členských štátov z dôvodu štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie,
odmeňovanie a ďalšie pracovné podmienky a podmienky zamestnania.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

Podľa údajov Eurostatu malo 3 % občanov EÚ (t. j. 15,3 milióna osôb) v roku 2014 pobyt v inom
členskom štáte než v štáte, ktorého sú občanmi. V rámci prieskumu Eurobarometra z roku 2010
10 % opýtaných osôb v EÚ odpovedalo, že v minulosti v určitom čase žili a pracovali v inej
krajine, zatiaľ čo 17 % malo v úmysle využiť právo voľného pohybu v budúcnosti.
A. Súčasné všeobecné úpravy slobody pohybu
Každý štátny príslušník členského štátu má právo hľadať si zamestnanie na území iného
členského štátu v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými pre pracovníkov daného
štátu. Pracovník má nárok dostávať od národných úradov práce rovnakú pomoc ako štátni
príslušníci hostiteľského členského štátu, bez akejkoľvek diskriminácie na základe štátnej
príslušnosti, a má tiež právo zostať v hostiteľskej krajine na obdobie dostatočne dlhé na
hľadanie práce, uchádzanie sa o zamestnanie a prijatie do zamestnania. Toto právo platí rovnako
pre pracovníkov z iných členských štátov, bez ohľadu na to, či majú zmluvu na neurčitý
čas, sú zamestnaní sezónne alebo cezhranične alebo poskytujú služby. Pracovníci nesmú byť
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diskriminovaní, napr. v súvislosti s jazykovými požiadavkami, ktoré nesmú byť nad rámec toho,
čo je pre dané pracovné miesto primerané a potrebné.
Tieto pravidlá sa nevzťahujú na vyslaných pracovníkov, ktorí nevyužívajú svoje právo na
voľný pohyb: zamestnávatelia však využívajú slobodu poskytovať služby na to, aby dočasne
vysielali pracovníkov do zahraničia. Vyslaní pracovníci sú chránení iba smernicou o vysielaní
pracovníkov (smernica 96/71/ES), ktorá stanovuje určité minimálne pracovné podmienky
v hostiteľskom štáte, a súvisiacou smernicou o presadzovaní (smernica 2014/67/EÚ) s cieľom
zamedziť podhodnoteniu miestnych poskytovateľov služieb. Vzhľadom na značné rozdiely
medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o vyslaných pracovníkov, Komisia v marci 2016 navrhla
revíziu smernice o vysielaní pracovníkov vrátane nového pohľadu, podľa ktorého by sa
rovnaká práca na rovnakom mieste mala odmeňovať rovnako. V máji 2016 jedenásť národných
parlamentov spustilo postup žltej karty z dôvodu obáv o subsidiaritu. V júli 2016 Komisia
prehodnotila prednesené obavy, ale rozhodla sa zachovať svoj pôvodný návrh. O tomto návrhu
v súčasnosti rokuje Parlament.
1. Práva pracovníkov na pohyb a pobyt
Smernica 2004/38/ES zavádza občianstvo EÚ ako základný štatút pre štátnych príslušníkov
členských štátov, keď si uplatňujú právo na voľný pohyb a pobyt na území EÚ. Počas prvých
troch mesiacov má každý občan EÚ právo na pobyt na území iného štátu EÚ bez akýchkoľvek
podmienok alebo formalít, okrem požiadavky vlastniť platný preukaz totožnosti alebo pas. Ak
ide o dlhšie obdobie, môže hostiteľský členský štát požadovať, aby občan svoju prítomnosť
zaregistroval v primeranom časovom období, ktoré nie je diskriminačné.
Na právo migrujúcich pracovníkov na pobyt dlhší ako tri mesiace sa naďalej vzťahujú určité
podmienky, ktoré sa líšia v závislosti od ich štatútu: právo na pobyt občanov EÚ, ktorí nie sú
zamestnancami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami, závisí od toho, či majú dostatok
zdrojov na to, aby neboli záťažou pre systém sociálnej pomoci hostiteľského členského štátu,
a či majú zdravotné poistenie. Občania EÚ získavajú právo na trvalý pobyt v hostiteľskom
členskom štáte po tom, ako sa v ňom päť rokov nepretržite a legálne zdržiavali.
Smernicou 2004/38/ES sa zmenilo a doplnilo nariadenie 1612/68/EHS, pokiaľ ide o zlúčenie
rodiny, a rozšírilo sa vymedzenie pojmu „rodinný príslušník“ (pôvodne obmedzené na
manžela(-ku), potomkov do 21 rokov alebo nezaopatrené deti a závislých príbuzných po
vzostupnej línii) tak, aby zahŕňalo registrovaného partnera, ak sa registrované partnerstvo podľa
právnych predpisov hostiteľského členského štátu považuje za rovnocenné s manželstvom. Títo
rodinní príslušníci majú bez ohľadu na štátnu príslušnosť právo na pobyt v tej istej krajine ako
pracovník.
2. Zamestnanie
Pokiaľ ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnania na území hostiteľského členského
štátu, s pracovníkmi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iného členského štátu, sa nesmie z dôvodu
ich štátnej príslušnosti zaobchádzať inak ako s pracovníkmi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi
hostiteľského členského štátu. Uplatňuje sa to najmä na otázky týkajúce sa prijímania do
zamestnania, prepúšťania zo zamestnania a odmeňovania a na opatrenia v oblasti odbornej
prípravy a rekvalifikácie. Štátni príslušníci jedného členského štátu pracujúci v inom členskom
štáte majú rovnaké dávky sociálneho zabezpečenia, daňové výhody a prístup k bývaniu ako
pracovníci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi hostiteľského členského štátu, a majú právo na
rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o uplatňovanie odborových práv.
Právo zostať v hostiteľskom štáte po skončení práce upravuje smernica 2004/38/ES. Uchádzači
o zamestnanie majú právo na pobyt na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov (SD, vec C-292/89
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Antonissen) bez toho, aby museli spĺňať akékoľvek podmienky, pokiaľ budú v hostiteľskom
členskom štáte aj naďalej hľadať zamestnanie a majú skutočnú šancu nájsť prácu; počas tohto
obdobia ich nemožno vyhostiť. Po získaní práva na trvalý pobyt v hostiteľskom členskom štáte
občania EÚ už nepodliehajú žiadnym podmienkam (ako sú dostatočné finančné prostriedky), ale
v prípade potreby sa môžu spoliehať na sociálnu pomoc v hostiteľskom členskom štáte rovnako
ako jeho štátni príslušníci.
Od zavedenia občianstva EÚ Súdny dvor rozšíril prístup k dávkam sociálneho zabezpečenia
pre európskych občanov s pobytom v inom členskom štáte (veci C-184/99 Grzelczyk, C-224/98
D’Hoop). Štatút uchádzačov o prvé pracovné miesto je v súčasnosti predmetom intenzívnych
diskusií, keďže títo ľudia nemajú štatút zamestnanca, ktorý by si nemôžu zachovať. Vo
veciach C-138/02 Collins a C-22/08 Vatsouras SD skonštatoval, že títo občania EÚ majú právo
na rovnaký prístup k finančným dávkam určeným na uľahčenie prístupu na trh práce pre
uchádzačov o zamestnanie; tieto dávky sa preto nemôžu považovať za „sociálnu pomoc“, ku
ktorej sa smernicou 2004/38/ES prístup vylučuje. Členské štáty však môžu vyžadovať skutočné
spojenie medzi uchádzačom o zamestnanie a trhom práce daného členského štátu. Súdny dvor
ďalej spresnil situáciu predtým zamestnaných pracovníkov vo veci Alimanovic v rozsudku
(C-67/14). Dotknuté osoby pracovali, preto si ešte zachovali svoje postavenie pracovníka na
ďalších šesť mesiacov po strate zamestnania (článok 7 ods. 3 písm. c) smernice). Súdny
dvor však rozhodol, že po uplynutí tohto obdobia si občania EÚ môžu uplatňovať nárok na
rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci, a teda aj prístup k sociálnej pomoci, len ak ich
pobyt v dotknutom členskom štáte spĺňa podmienky smernice. Hoci sa v článku 14 ods. 4
písm. b) smernice zakazuje vyhostenie nezamestnaných občanov EÚ, pokiaľ si naďalej hľadajú
zamestnanie, v článku 24 ods. 2 sa výslovne umožňuje členskému štátu odmietnuť poskytnutie
sociálnej pomoci občanom EÚ, ktorých právo na pobyt je založené výlučne na tomto ustanovení
o nemožnosti vyhostenia. Súdny dvor ďalej rozhodol, že – na rozdiel od rozhodnutí o vyhostení,
pri ktorých sa musí zohľadňovať individuálna situácia občana EÚ – nie je potrebné individuálne
posúdenie, pokiaľ ide o prístup k sociálnej pomoci.
Naopak, požadovanie dávok zo strany hospodársky neaktívnych občanov EÚ môže závisieť od
ich legálneho pobytu – čo samo osebe predpokladá dostatočné finančné prostriedky. Súdny dvor
však vo veci Brey (C-140/12) rozhodol, že samotné požadovanie dávok nestačí na preukázanie
toho, že osoba nie je sebestačná, a že pri posudzovaní záťaže pre vnútroštátny systém sociálnej
pomoci, ktorou by bolo poskytnutie dávok, treba zohľadniť konkrétne okolnosti každého
prípadu. Vo veci Brey Súdni dvor potvrdil svoju judikatúru vo veci Trojani (C-456/02)
a uviedol, že pokiaľ hospodársky neaktívny občan nebol vyhostený, jeho právo na rovnaké
zaobchádzanie, pokiaľ ide o sociálne dávky, zostáva nedotknuté. Súdny dvor však nedávno
od tejto judikatúry výrazne ustúpil, keď zamietol právo na dávky neaktívneho občana EÚ,
ktorý vstúpil na územie hostiteľského členského štátu výlučne na účely uplatnenia nároku na
dávky (vec C-333/13 Dano): rozhodol, že právo na rovnaké zaobchádzanie, ktoré zahŕňa prístup
k dávkam, predpokladá legálny pobyt podľa smernice 2004/38/ES, a ten žiadateľ z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov nemal. Súdny dvor potvrdil precedensy judikatúry v roku
2016 (vec C-308/14, Komisia/UK),keď rozhodol, že nič nebráni poskytnutiu sociálnych dávok
občanom EÚ, ktorí nie sú ekonomicky činní, za podmienky, že títo občania spĺňajú požiadavky
potrebné na právo na zákonný pobyt v hostiteľskom členskom štáte.
Súdny dvor tak členským štátom zrejme ponecháva možnosť odňať právo rovnakého prístupu
k sociálnym dávkam bez toho, aby bolo potrebné ukončiť právo na pobyt neaktívnych občanov.
Tento nový prístup by mohol ohroziť sociálnu súdržnosť v hostiteľských členských štátoch,
pretože vytvára podtriedu občanov EÚ, ktorí nemôžu byť vyhostený, ale musia sa zaobísť bez
sociálnej pomoci poberanej štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu, ktorí sú v rovnakej
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situácii. Vzhľadom na to, že Súdny dvor takto mení právo, Komisia vo svojom návrhu na zmenu
pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia navrhuje objasnenie práv ekonomicky nečinných
občanov EÚ, ktorí sa sťahujú do zahraničia (5.10.4).
Napokon podľa článku 35 tejto smernice majú členské štáty v prípade zneužitia alebo podvodu
výslovne právomoc odňať akékoľvek právo priznané podľa uvedenej smernice.
B. Obmedzenia slobody pohybu
Zmluva umožňuje členskému štátu zamietnuť právo na vstup či pobyt štátnemu príslušníkovi
EÚ z dôvodov, ktoré súvisia s verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou alebo verejným
zdravím. Tieto opatrenia musia vychádzať z osobného správania príslušného jednotlivca, ktoré
musí predstavovať dostatočne vážnu a aktuálnu hrozbu pre základné záujmy štátu. V tomto
ohľade stanovuje smernica 2004/38/ES sériu procesných záruk.
Podľa článku 45 ods. 4 ZFEÚ sa voľný pohyb pracujúcich nevzťahuje na zamestnanie
vo verejnom sektore, aj keď Súdny dvor interpretuje túto výnimku veľmi obmedzujúcim
spôsobom, podľa ktorého vlastným štátnym príslušníkom možno vyhradiť len tie pracovné
miesta, ktoré zahŕňajú výkon verejnej moci a zodpovednosť za ochranu všeobecného záujmu
štátu (napríklad vnútorná alebo vonkajšia bezpečnosť).
Počas prechodného obdobia po pristúpení nových členských štátov možno uplatňovať určité
podmienky, ktoré obmedzujú voľný pohyb pracovníkov z týchto členských štátov, do nich
a medzi nimi. Tieto obmedzenia sa netýkajú ciest do zahraničia alebo samostatnej zárobkovej
činnosti a môžu sa v jednotlivých členských štátoch líšiť. Zostávajúce prechodné obdobie
vzťahujúce sa na pristúpenie Bulharska a Rumunska v roku 2007 bolo zrušené k 1. januáru
2014. V súčasnosti existuje prechodné obdobie pre chorvátskych štátnych príslušníkov, ktoré
musí byť zrušené najneskôr do júla 2020.
C. Opatrenia na podporu slobody pohybu
Podľa základnej zásady by mal mať každý občan EÚ možnosť slobodne vykonávať svoju
profesiu v ktoromkoľvek členskom štáte. Praktické uplatňovanie tejto zásady však často
brzdia vnútroštátne požiadavky na prístup k určitým profesiám v hostiteľskej krajine. Systém
uznávania odborných kvalifikácií bol prepracovaný s cieľom prispieť k tomu, aby sa trhy práce
stali pružnejšími a aby sa podporilo automatickejšie uznávanie kvalifikácií. Smernicou 2005/36/
ES (modernizovanou smernicou 2013/55/EÚ) o uznávaní odborných kvalifikácií sa konsoliduje
a aktualizuje 15 existujúcich smerníc, ktoré upravujú takmer všetky pravidlá uznávania (3.1.5).
Touto smernicou sa ustanovujú inovačné prvky, ako je napríklad európsky profesijný preukaz
a vzájomné hodnotenie regulovaných povolaní.
Sieť EURES (Európske služby zamestnanosti) predstavuje sieť spolupráce medzi Komisiou,
verejnými službami zamestnanosti členských štátov EHS a ostatnými partnerskými
organizáciami a Švajčiarskom (pozri 5.10.3). Nariadením EURES 2016/589, ktorým sa
nahrádza pôvodné nariadenie 492/2011, sa ďalej zlepšili samoobslužné nástroje na jeho
digitálnej platforme, aby sa táto platforma stala skutočným celoeurópskym portálom mobility
práce a zaviedlo sa automatizované priraďovanie voľných pracovných miest podľa zručností
uchádzačov o zamestnanie. Členské štáty by teraz mali sprístupňovať sieti EURES všetky voľné
pracovné miesta a žiadosti o zamestnanie zverejnené na národnej úrovni a portál EURES by
mal poskytovať všeobecné informácie o životných a pracovných podmienkach v cieľových
krajinách, vrátane jazykových kurzov, a mal by poskytovať personalizovanejšie poradenstvo
o kariére a nábore. Bude tiež do siete lepšie zapájať sociálnych partnerov a poskytovať lepšiu
podporu cezhraničným partnerstvám.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.10.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_3.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.10.3.pdf
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EÚ vynaložila veľké úsilie na vytvorenie prostredia, ktoré napomáha mobilitu pracovníkov.
Patria k nim:
— európsky preukaz zdravotného poistenia a smernica o cezhraničnej zdravotnej

starostlivosti,

— koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia vďaka nariadeniam (ES) č. 883/2004
a (ES) č. 987/2009 (pozri 5.10.4),

— prijatie smernice 2014/50/EÚ o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility
pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových
dôchodkových práv v apríli 2014,

— prijatie smernice 2014/54/EÚ o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených
pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov, v ktorej sa konkrétne
ustanovujú nové opravné prostriedky pre diskriminovaných pracovníkov.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament zaraďuje každú tému týkajúcu sa zamestnanosti medzi hlavné priority
EÚ a vždy zdôrazňoval, že EÚ a jej členské štáty by mali koordinovať svoje úsilie v tomto
ohľade a podporovať voľný pohyb pracovníkov ako jeden z cieľov úplného vnútorného trhu.
Parlament zohráva dynamickú úlohu pri zriaďovaní a zlepšovaní vnútorného trhu a vždy
dôrazne podporoval úsilie Komisie v tejto oblasti.
Vo svojom uznesení zo 16. januára 2014 o dodržiavaní základného práva na voľný pohyb v EÚ
Parlament pripomenul, že právo na voľný pohyb pracovníkov nemožno spájať so zneužívaním
systémov sociálneho zabezpečenia (pozri aj rozsudok Súdneho dvora vo veci C-413/01, Ninni-
Orasche) a vyzval členské štáty, aby upustili od akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli ovplyvniť
právo na voľný pohyb.
Pokiaľ ide o koordináciu sociálneho zabezpečenia, Parlament vo svojom uznesení z januára
2014 o sociálnej ochrane pre všetkých vyzval Komisiu, aby preskúmala právne predpisy
a monitorovala vykonávanie a koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia s cieľom zaručiť
nároky migrujúcich pracovníkov EÚ na sociálne dávky.
Marion Schmid-Drüner
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.10.4.pdf
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